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শায়খ আবনু নরূ ফিফিফিনী হাফিজাহুল্লাহ 

আসসািামু আিাইকুম 

প্রশ্ন: ইরাকক তাগুত সরকাকরর প্রফতষ্ঠাকন ফশক্ষকতা করা এবং তাকত য াগদান 

করার ফবধান কী? 

    প্রশ্নকত্াাঃ আবু উবাইদাহ 

উত্তর: 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء املرسلني و على آله وصحبه  
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد 

প্রশ্নকারী ভাই, আল্লাহ তাআিা আমাকক আপনাকক তাাঁর পছন্দ ও সন্তুফির পকে 

পফরচাফিত করুন। যজকন রাখা দরকার, তাগুত সরকাকরর অধীকন চাকুরী করা- 

ইরাককই যহাক বা অনয যকাকনা মুসফিম যদকশ, য খাকন কিুুরী ফবফধফবধান 

অগ্রাফধারক াগয,  ার পফরচািনার দাফয়ত্বও তাকদর হাকত; এমতাবস্থায় ফবষয়ফি ফতন 

ফবধাকনর যকাকনা একফির বাইকর না। 

হয়কতা কুিরী হকব অেবা হারাম হকব নতুবা মাকরূহ হকব। প্রকতযকফি ফবধান তার 

কারণ অনুপাকত প্রক াজয। 

সুতরাং চাকুরীর মাধযকম  ফদ সরকার ও সরকাফর যিাককদর বনু্ধরূকপ গ্রহণ করা, 

তাকদর এবং তাকদর ফবফধফবধান ও নীফতমািার সাহা য-সহক াফগতা করা উকেশয 

হয়; চাই তা দাওয়াকতর মাধযকম যহাক, পফরচািনার মাধযকম যহাক অেবা স্বইচ্ছায় 

তাকদর আদািকত ফগকয় যহাক, তাহকি সকন্দহ যনই য , এ জাতীয় চাকরুী সরাসফর 

ফশরক, স্পি কুিুরী এবং আল্লাহর দ্বীন যেকক সকর  াওয়া। 
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য  এ জাতীয় চাকুরীকত ফিপ্ত যস তাগুতকদরকক পফরতযাগ করার মূিনীফত ভঙ্গ 

ককরকছ। প্রকৃত ফবষয়  াচাই করা ছাড়া তার ইসিাম গ্রহণক াগয না। 

আর  ফদ চাকুরীর মাধযকম মানুকষর উপর  ুিুম ও অনযায়ভাকব তাকদর মাি ভক্ষণ 

য মন- কর, িযাক্স, ফবফভন্ন মুসফিম রাকে শুল্ক ইতযাফদর কাকিক্টর হকয় তাগুতী 

হুকুমকতর সাহা য করা হয় অেবা বযবসায়ী, কৃষককেণী ও এ জাতীয় ফনরীহ 

যিাককদরকক চাপ প্রকয়াকগর মাধযকম বাধয ককর তাকদর ঋকণর উপর সুদ ভক্ষকণ 

তাগুকতর সহক াফগতা করা হয়, তাহকি এ ধরকণর কম্চারী সুদী যিনকদকনর 

যিখক বা স্বাক্ষী ফহকসকব ফবকবফচত হকব। এ ধরকণর চাকুরী করা অকািয হারাম এবং 

কবীরা যগানাহ। 

য  এর সাকে জফড়ত যস ‘তাগুতকক পফরপূণ্রূকপ বজ্ন করকত হকব’ এ ফবধানফির 

উপর আমি ককরফন। এর দ্বারা মসিমাকনর ঈমান ক্ষফতগ্রি হয়, যস য  যগানাকহ 

ফিপ্ত বা য  যগানাকহর কাকজ সহক াফগতা করকছ যস ফহকসকব তার ঈমান দুব্ি হকত 

োকক। 

 ফদ চাকুরী করার যক্ষকে উফল্লফখত দুফি ফবষকয়র যকাকনাফি বা দুফিই কাকরা মাকে না 

পাওয়া  ায়, য মন- ওয়াককির ইমাম-খফতব, মুয়াফিন; ফশক্ষামন্ত্রনািকয়র 

ফশক্ষক বা কম্চাফর, স্বাস্থয মন্ত্রনািকয়র কম্কত্া, যপৌরসভার চাকুফরজীফব। ইতযাফদ 

চাকুফরকক কমপকক্ষ এতিুকু যতা ধরা  ায় য , যস তাগুত সরকাকরর সংখযা 

বাড়াকচ্ছ, তাকদর মাকে ফনকজকক খাকিা করকছ। 

এসব চাকুফর করকত ফগকয়  ফদ যকাকনা প্রকার যগানাকহ ফিপ্ত না হয়, তাহকি এ 

ধরকণর চাকুফর তৃতীয় প্রকার ফবধাকনর অন্তভভ্ক্ত হকব,  া ইফতপূকব্ আমরা উকল্লখ 

ককরফছ। তা হকচ্ছ মাকরূহ। য  এ প্রকার কাকজ শাফমি হকিা না যস তাগুতকক 

পফরতযাগ করার ফবধান পফরপূণ্রূকপ বািবায়ন করকিা। ফদ্বতীয় প্রকার মাসআিা 

প্রসকঙ্গ শায়খ ওয়াফিদ আবু মুহাম্মদ আি-মাকফদসী হা. তার ফরসািা ‘আি-

ইশরাক্বাহ িী সুআিাফত সুওয়াক্বাহ’-এ বকিন, 
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فالذي قلناه ونقوله: ) أننا حنب لألخ املوحد أن يكون بعيدًا عن هذه احلكومات     
من باب كمال اجتنابه هلا، وال شك أن منهاج حياة كل موحد هو قوله تعاىل: }أن  
اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت{ فذلك معىن “ال إله إال اهلل”، لكن منه ما هو شرط 
لإلميان وتركه ناقض لإلميان، كاجتناب عبادة الطاغوت واجتناب التحاكم إليه خمتارًا  
واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفرية أو القسم على احترامها وحنو ذلك، ومنه  

الركون ما هو من كمال اإلميان و بناقض لإلميان كيسري  تركه ناقص لإلميان وليس 
 واملداهنة أو تكثري سواد ظلمهم وحنو ذلك من املعاصي. أهـ

    “আমরা  া বকিফছ এবং বকি  াকবা, ‘তাওহীদবাদী ভাইকয়র উফচৎ তাগুত 

সরকার যেকক পফরপূণ্রূকপ দূকর োকা। যকাকনা রকম সকন্দহ যনই য , প্রফতফি 

মুফমকনর জীবনপদ্ধফত হকব এ আয়াতফি, ‘যতামরা আল্লাহর ইবাদত ককরা এবং 

তাগুতকক পফরতযাগ ককরা।’ 

    এ হকচ্ছ ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অে্। ফকন্তু য  ফবষয়ফি ঈমাকনর জনয শত্, 

 া যছকড় ফদকি ঈমাকনর মকধয কমফত চকি আসকব, তা হকচ্ছ, তাগুকতর উপাসনা 

পফরতযাগ করা, ফনজ ইচ্ছায় তাকদর আদািকত  াওয়া যেকক ফবরত োকা, তাকদর 

ফবফধফবধান ও আইন-কানুন সংরক্ষণ করা বা েদ্ধা করা যেকক যবকচ োকা, 

ইতযাফদ। 

    আর য  ফবষয়ফি ঈমানকক পফরপূণ্ ককর,  াকক যছকড় ফদকি ঈমান হ্রাস হকয় 

 ায়; তকব ঈমান নি হকয়  ায় না, য মন- তাকদর উপর আস্থা রাখা ও তাকদর 

সাকে সফন্ধচুফক্ত করাকক সহজভাকব যদখা বা  ুিুকমর যক্ষকে তাকদর দি ভাফর করা, 

ইতযাফদ ফবফভন্ন রকম যগানাহ যেকক ফনকজকক যহিাজত করা।” 

এরপর শায়খ হাফিজাহুল্লাহ মাসআিার ফিকায় বকিন, 
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وال يفهم من هذا التهوين من شأن هذه املعاصي، فإن فيها ما هو من الكبائر ولكن      
ه قلب يكفيه الوعيد الذي ذكره اهلل عز وجل املراد متييزها عن املكفرات، ومن كان ل

يف كثري من اآليات كقوله تعاىل يف الركون اليسري: }ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن  
 [.إليهم شيئًا قلياًل إذا ألذقناك ضعف احلياة والضعف املمات مث ال جتد لك علينا نصريا

    “এখাকন এ কো মকন করার যকাকনা অবকাশ যনই য , এ আকিাচনা দ্বারা 

এসব যগানাহকক হািকাভাকব যদখা হকয়কছ; কারণ, এ প্রকতযকফি যগানাহই কফবরা 

যগানাহ। বরং এখাকন এ সব যগানাহকক কুিুরী যগানাহ যেকক আিাদা করা 

উকেশয।  ার হৃদয় আকছ তার জনয আয়াকত কাফরমায় উকল্লফখত আল্লাহর ধমফকই 

 কেকি। 

    আল্লাহ তাআিা সরি আস্থা যপাষণ করার বযপকর বকিন, 

    ‘আফম আপনাকক দৃঢ়পদ না রাখকি আপফন তাকদর প্রফত ফকছিুা েুাঁককই 

পড়কতন। তখন আফম অবশযই আপনাকক ইহজীবন ও পরজীবকন ফদ্বগুণ শাফির 

আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপফন আমার যমাকাকবিায় যকাকনা সাহ যকারী 

যপকতন না।’ -সূরা ইসরা:৭৪-৭৫” 

এ ফবধান বযপকভাকব মুসফিম রােসমূকহ অবফস্থত তাগুত সরকাকরর অধীকন কাজ 

করা এবং তাকদর সাকে সংফিিতার যক্ষকে প্রক াজয। 

পক্ষান্তকর ইরাকক তাগুত সরকাকরর অধীকন চাকুফর করা এবং তাকদর সাকে সম্পক্ 

রাখা- য খাকনর বত্মান অবস্থা কাকরা অজানা নয়, য খাকন তাগুত সরকার  ুকদ্ধর 

আগুন জাফিকয় ফদকয়কছ, ক্রশপুজারী ও তাকদর মুশফরক সহক াগী এবং ইসিাকমর 

োণ্ডাবাহী ও তাওফহদী দকির মকে আগুন প্রিফিত ককরকছ, আল্লাহর বান্দা ও 

শয়তাকনর সহচরকদর মাকে সংঘাকতর চাকা ঘুরাকচ্ছ। 
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সুতরাং তাকদর অধীকন চাকফররত যকাকনা ফশক্ষককক কাকির বিা না যগকিও এবং 

ফকছু ফকছু মুবাহ কাজ য মন- গফনত ইতযাফদর মত সাধারণ ফবষয়  ার মাধযকম 

আইন-কানুন ও সরকাফর যিাককদরকক সম্মান প্রদশ্ন করা হয় না- এসব পাঠদান 

করার দ্বারা বাফহযকভাকব তাকক যগানাহগার সাবযি করা না যগকিও, পরুক্ষভাকব 

যস যগানাহগার এ দৃফি যকান যেকক য , যস জবরদখিকারীকদর ছায়ায় মুজাফহদ 

ভাইকদর পফরতযাগ ককরকছ, আল্লাহর পকে ফজহাদ করার মত গুরুত্বপূণ্ একফি 

িরকজ আইন যস যছকড় ফদকয়কছ। শাইখুি ইসিাম ইবকন তাইফময়া রহ. বকিন, 

العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شئ أوجب بعد اإلميان من دفعه.( أهـ.     
 الفتاوى الكربى

    “আগ্রাসী শত্রু য  দ্বীন-দুফনয়া উভয় ফদকক অশাফন্ত সৃফি ককর তাকক প্রফতহত 

করা ঈমাকনর পর সবকচ বড় দাফয়ত্ব।’ -আি-িাতওয়া আি-কুবরা” 

অতএব, প্রশ্নকারী ভাই, আপনাকক উপকদশ ফদফচ্ছ য , তাকদর সাকে শাফমি 

হওয়ার সুক াগ হাতছাড়া করকবন না,  ারা তাওফহদ ও ফজহাকদর োণ্ডা সমুন্নত 

করকছ।আপফন আগ্রহী হকয় উঠুন তাকদর মাকে কাজ করার জনয, তাকদর সাহ য-

সহক াফগতা করার জনয।  ফদ সম্ভব না হয় কমপকক্ষ তাকদর দি ভাফর রাখুন। এ 

বযাপাকর অবসন্ন না হওয়া। আল্লাহ তাআিা আমাকক আপনাকক তার ননকিয ও 

সন্তুফির পকে চিার যপরণা দান করুন। 

 واهلل أعلم و أحكم، وصلى اهلل على نبينا حممد و على آله وصحبه أمجعني 

উত্তর দাতা: িাজনাতুশ শারইয়যাহ-এর সদসয 

শায়খ আবনু নরূ ফিফিফিনী হাফিজাহুল্লাহ 

(আংফশক পফরমাফজ্ত) 


